
KATARZYNA CHOLEWIŃSKA
Instytut Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Warszawski

PRAWO DO ZIEMI PRAWEM CZŁOWIEKA? 
KONTROWERSJE WOKÓŁ WALKI LUDU 
KICZUA Z RZĄDEM EKWADORU PRZED 

MIĘDZYAMERYKAŃSKIM TRYBUNAŁEM PRAW 
CZŁOWIEKA

Resumen

El derecho a la tierra como derecho humano? La controversía 
entre el pueblo Kichwa y el gobierno de Ecuador antes de la Corte 

Interamericana de derechos humanos

El problema del derecho de los pueblos indígenas a la tierra es presente en la mayoría de los 
estados latinoamericanos. Uno de ellos es Ecuador, dónde, desde que se encontraro los yaci-
mientos de petróleo y el gobierno ecuatoriano empezó a vender las concesiones de explotación 
de estos recursos, los activistas indígenas tienen que luchar por sus derechos.

El caso más conocido de violación de los derechos indígenas a la tierra en Ecuador, es el 
asunto del pueblo Kichwa de Sarayaku. En 2003 los representantes de los Kichwas denunciaron 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la violación de sus derechos. 
Después de numerosas pruebas ineficaces de incitar a Ecuador a cambiar su política en este 
alcance, en 2010 se presentó el caso de Sarayaku a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos para examinarlo. La acusación se enfoco a otorgamiento de la concesión de explotación 
de petróleo en el territorio de los indígenas sin previa consulta. En 2012 la Corte anunció su 
sentencia, en la que admitió que, los indígenas tienían razón. Ecuador tenía que pagar a los Ki-
chwas compensación por los daños que las empresas extractivas habían cometido en sus tierras 
y en el futuro el gobierno tiene obligación de consultar todas las concesiones, que pueden tener 
impacto a la vida de los indígenas.

Esta victoria es muy importante, porque las sentencias de la Corte Interamericano de De-
rechos Humanos son motivadas, obligatorias, definitivas e inapelables. El caso de Sarayaku es 
también precedente y puede influir en la política extractiva de los países latinoamericanos.
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Wstęp

Według współczesnych szacunków nawet jedna czwarta światowej populacji nie po-
siada ziemi na własność. Około 200 milionów z tych osób to mieszkańcy terenów 
wiejskich, przy czym należy pamiętać, że 75% wszystkich ludzi żyjących w ubóstwie 
(w rozumieniu „za mniej niż jednego dolara dziennie”) również pochodzi ze wsi1. Nic 
więc dziwnego, że zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) nieposia-
danie ziemi na wsi jest ściśle związane z problemami biedy i niedożywienia2. Wskazuje 
się, że chociaż nie jest to związek bezpośredni, dostęp do ziemi z jednej strony wy-
miernie pomaga mieszkańcom wsi w uzyskiwaniu wyższego przychodu, umożliwiając 
im sprzedaż płodów rolnych, a z drugiej – żywi ich na co dzień3. Posiadanie ziemi 
wspomaga rozwój danego regionu i przyczynia się do redukcji biedy, a poprzez popra-
wianie statusu społecznego osób dysponujących tym dobrem ułatwia im korzystanie 
z wielu praw ekonomicznych, politycznych i kulturowych, zapewniając nierzadko dach 
nad głową, dostęp do wody i pożywienia, a nawet decyduje o niektórych prawach 
obywatelskich4. 

W związku z tym ziemia, a dokładniej prawo do jej posiadania i czerpania z niej 
korzyści, okazuje się nie tylko ważnym, ale i bardzo aktualnym problemem5. Dla 
wielu grup ziemia jest nie tylko źródłem dochodów, ale również dziedzictwem, które 
konstytuuje ich tożsamość i odrębność kulturową. Prawo do ziemi nie zostało jednak 
skodyfikowane w żadnym akcie prawa międzynarodowego w taki sposób, który albo 
byłby wiążący, albo uniemożliwiał państwom obejście kłopotliwych przepisów. W kon-
sekwencji nie zostało oficjalnie uznane za przyrodzone i niezbywalne prawo każdego 
człowieka. Pojawia się jednak coraz częściej wśród regulacji dotyczących praw pew-
nych określonych grup społecznych, których status, zdaniem międzynarodowej opinii 
publicznej, zasługuje na szczególną ochronę. 

1  R.L. Prosterman, T. Hanstad, Land Reform in the Twenty-First Century: New Challenges, New 
Responses, „Seattle Journal for Social Justice” 2006, vol. 4, no 2, s. 763.

2 http://www.fao.org/climatechange/65622/en/ (dostęp: 15.06.2013).
3 Za: A. De Janvry, E. Sadoulet, Access to Land and Land Policy Reforms, UNU/WIDER World 

Institute on Development Economics Research, Helsinki 2001, s. 4.
4 E. Wickeri, A. Kahlan, Land Rights Issues in International Human Rights Law, Institute for Hu-

man Rights, http://www.ihrb.org/pdf/Land_Rights_Issues_in_International_HRL.pdf (dostęp: 
15.06.2013).

5 W literaturze dokonuje się rozróżnienia pomiędzy pojęciami „ziemi”, „terenu” i „terytorium”. 
O ziemi mówi się w związku z własnością nad pewnymi określonymi zasobami, które się posiada 
i którymi można zarządzać. „Ziemia” jest więc zagadnieniem ekonomiczno-politycznym. „Teren” 
to kategoria geograficzna i odnosi się stricte do przestrzeni. „Terytorium” natomiast postrzega się 
jako pojęcie najszersze, zawierające w sobie cechy zarówno ziemi, jak i terenu, ale będące czymś 
więcej niż tylko ich sumą składową (za: S. Elden, Land, Terrain, Territory, „Progress in Human 
Geography” 2010, vol. 34, no 799, s. 804). W pracy pojęcia te będą używane wymiennie.
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Najważniejsze są w tym kontekście ludy tubylcze6, coraz częściej przebijające 
się ze swoimi postulatami do międzynarodowego dyskursu. Prawo do ziemi jest dla 
nich kluczową kwestią, przede wszystkim ze względu na ich relację z ziemią, na któ-
rej mieszkają i pracują. Przedstawiciele Komisji Aborygenów i Mieszkańców Wysp 
w Cieśninie Torresa (Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, ATSIC) ujęli 
to w następujący sposób: 

Ziemia jest źródłem opowieści, religii, duchowości, sztuki i kultury. Jest źródłem 
relacji między ludźmi, a także między przeszłymi i przyszłymi pokoleniami. Utrata 
ziemi lub wyrządzenie jej szkody może prowadzić do cierpień ludności tubylczej. 
Ziemia jest dla tubylców świętą matką, obdarzającą życiem i umożliwiającą im prze-
trwanie (…)7.

Szacuje się, że w ponad 70 państwach świata żyje około 350 milionów przedstawi-
cieli ludności rdzennej8, z czego większość na granicy ubóstwa. Ludy tubylcze często 
pozostają na marginesie życia politycznego, ekonomicznego i społecznego państw, na 
terenie których mieszkają9, a ziemia nierzadko jest dla nich jedynym źródłem utrzyma-
nia. Posiadanie prawa do zajmowanych przez siebie terenów pomaga im  przezwyciężyć 

6 „Ludy tubylcze” (indigenous peoples, pueblos indígenas) to współcześnie obowiązujące i uzna-
wane za najbardziej poprawne określenie tych grup etnicznych, które posiadają najwcześniejszy 
historycznie związek z zamieszkiwanym przez siebie terytorium, czyli są wobec niego tubyl-
cze lub rdzenne. Nie istnieje niestety powszechnie zaakceptowana definicja ludów tubylczych. 
W odniesieniu do obu Ameryk potocznie używa się słowa „Indianie” (indios). Jego geneza wiąże 
się ze słynną pomyłką Krzysztofa Kolumba, który – będąc aż do śmierci pewnym, że dopłynął 
do Indii – określił tubylców właśnie jako „Indian”. Coraz częściej jednak odchodzi się od tego 
kojarzonego z kolonialnym podbojem określenia, dowodząc, że nie jest ono neutralne i niesie 
z sobą pewien określony (i postrzegany negatywnie) bagaż historyczny i społeczny. Za podobnie 
obciążający uznaje się termin „aborygeni”. W aktach prawa międzynarodowego używa się więc 
nazwy „ludy tubylcze”. Wskazuje się na istotną różnicę pomiędzy „ludami” (peoples) – z definicji 
stanowiącymi oddzielne, niezależne i kulturowo odrębne grupy – a „ludnością” (people), będącą 
jedynie częścią większej jednostki społecznej. Mając na uwadze powyższe kontrowersje, w ni-
niejszym artykule będzie używane przede wszystkim określenie „ludy tubylcze” (lub „rdzenne”) 
wymiennie z „ludnością tubylczą” oraz „tubylcami”. Na temat współczesnej populacji ludów tu-
bylczych w Ameryce Łacińskiej (stan liczebny, różnicowanie etniczne) zob. sprawozdanie CEPAL 
wspomniane na stronie 75 niniejszego zbioru.

7 Cyt. za: A. Xanthaki, Indigenous Rights and United Nations Standards. Self-Determination, Cul-
ture and Land, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 237.

8 Wskazuje się, że niemożliwe jest precyzyjne określenie, jak duża jest społeczność tubylcza na 
świecie, szczególnie w kontekście braku powszechnego konsensusu co do definicji ludów tubyl-
czych oraz ich statusu w państwie. Niemniej w literaturze przedmiotu zwykle można znaleźć dane 
szacujące liczebność tej grupy pomiędzy 300 a 370 milionów (za: H. Schreiber, Ludy tubylcze 
jako nowy aktor we współczesnych stosunkach międzynarodowych [w:] G. Piwnicki, S. Mrozow-
ska (comps.), Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata, 
Gdańsk 2009, s. 297). 

9 Państwa, na terenie których mieszkają ludy tubylcze, w anglojęzycznej literaturze bywają określa-
ne jako host-states, czyli państwa-gospodarze (por.: C. Holder, J. Corntassel, Indigenous Peoples 
and Multicultural Citizenship: Bridging Collective and Individual Rights, „Human Rights Qua-
terly” 2002, no 24, s. 139).
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wiele trudności finansowych, a przez to stanowi skuteczny instrument walki z wieloma 
dotykającymi ich problemami społecznymi.

Tubylcy to jednak nie jedyni aktorzy zainteresowani posiadaniem i eksploatowa-
niem ziemi. Znajduje się ona w centrum zainteresowania wielu innych grup, wśród 
których najistotniejsze są państwa oraz międzynarodowe koncerny (głównie wydo-
bywcze). Przyznanie ludom tubylczym wyłącznych praw do rozporządzania jakimkol-
wiek terytorium, które stanowi część składową nowoczesnego państwa narodowego, 
musiałoby się odbyć jego kosztem; podobnie niekorzystne byłoby dla przedsiębior-
ców, którym uniemożliwiono by wiele zyskownych inwestycji. Stąd silny opór władz 
państwowych w stosunku do uznania koncepcji prawa do ziemi ludów tubylczych za 
powszechnie obowiązującą. Taka polityka znalazła swoje odzwierciedlenie w aktach 
prawa międzynarodowego, których główną słabością jest zwykle pominięcie lub nie-
dostateczne zabezpieczenie tego rodzaju praw.

Regionem, który doskonale odzwierciedla złożoność przedstawionego powyżej za-
gadnienia, jest Ameryka Łacińska. Zamieszkujące jej terytorium ludy tubylcze cechuje 
aktywność i poziom zorganizowania wyższe niż w innych częściach świata. To właś-
nie w Meksyku w 1994 roku ruch Zapatystów walczący o prawa mieszkańców stanu 
Chiapas (należących między innymi do Nahua, Zapoteków i Majów) zdobył światowy 
rozgłos i ostatecznie wymusił na rządzie podpisanie w San Andrés porozumienia, któ-
re przynajmniej w teorii miało doprowadzić do polepszenia sytuacji meksykańskiej 
ludności rdzennej. Zapatystom udało się dotrzeć ze swoimi postulatami do szerokiego 
grona odbiorców, w konsekwencji czego międzynarodowa opinia publiczna prawdopo-
dobnie po raz pierwszy dowiedziała się o sytuacji mieszkańców stanu Chiapas. W ten 
sposób problematyka związana z ludami tubylczymi weszła do międzynarodowego 
dyskursu i dla wielu państw stała się jednym z ważniejszych zagadnień politycznych 
na przełomie XX i XXI wieku.

Współczesny ruch tubylczy w Ameryce Łacińskiej rozwija się niezwykle dyna-
micznie, a jego przedstawiciele uczą się sięgania po coraz to nowe instrumenty prawa 
międzynarodowego w nadziei na skuteczną obronę swoich interesów. Często ponoszą 
klęskę, ale niektórym udaje się wymóc na państwach stosowne obietnice. Nawet jeśli 
nie znajdą one odzwierciedlenia w rzeczywistej zmianie polityki rządów, mają ogrom-
ne znaczenie ideologiczne oraz prawne. 

Jeden z ostatnio ustanowionych w ten sposób precedensów dotyczy zamieszkujące-
go ekwadorską krainę Sarayaku ludu Kiczua, który od 1996 roku był zmuszony walczyć 
z argentyńskim przedsiębiorstwem CGC. U progu XXI wieku CGC, za przyzwoleniem 
rządu Ekwadoru, zaczęła wydobywać na zamieszkiwanych przez ten lud ziemiach ropę 
naftową, a ponieważ proces ten odbywał się z ogromną szkodą dla środowiska natural-
nego, mieszkańcy Sarayaku postanowili działać. W obliczu nieskuteczności wszelkich 
protestów ostatecznie odwołali się do Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka 
(Inter-American Commision for Human Rights, IACHR), która później przekazała ich 
sprawę do Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka (Inter-American Court 
of Human Rights). Wydany przez niego wyrok może wpłynąć zarówno na stosunek 
państw Ameryki Łacińskiej do zamieszkujących ich terytoria ludów tubylczych, jak 
i na postrzeganie prawa do ziemi przez międzynarodową opinię publiczną. Jednak, aby 
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w pełni zrozumieć potencjalne implikacje tego wyroku dla praw człowieka, konieczne 
jest umieszczenie go w szerszym kontekście prawnym, historycznym i społecznym.

Prawo ludów tubylczych do ziemi w prawie międzynarodowym

Prawo do ziemi nie zostało w zadowalającym stopniu uregulowane w żadnym do-
kumencie o charakterze prawnomiędzynarodowym. Nic dziwnego, skoro prawo mię-
dzynarodowe jest niczym innym jak wyrazem woli państw, które wspólnie decydują 
o uznaniu pewnych standardów za powszechnie obowiązujące. Postulat przyznania 
ludności rdzennej prawa do zamieszkiwanej przez nią ziemi od początku był dla 
państw nie tylko kontrowersyjny, ale wręcz kłopotliwy. Stawiał je bowiem w obliczu 
następującego problemu: w jaki sposób zachować pełną zwierzchność nad całością 
swojego terytorium i jednocześnie zadowolić domagające się czegoś zupełnie innego 
społeczności tubylcze? W konsekwencji tego (wydawać by się mogło nierozwiązywal-
nego) wewnętrznego sporu, uznanie prawa do ziemi nie doczekało się powszechnej 
gwarancji prawnej, a wszelkie próby uchwalenia odpowiedniego dokumentu były ni-
weczone przez zainteresowane tą kwestią rządy.

Jedną z pierwszych organizacji, które podjęły debatę na temat prawa ludów tubyl-
czych do ziemi, była Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). Już w 1921 roku 
rozpoczęła ona badania nad ich sytuacją. W 1926 roku powołała Komitet Ekspertów 
do spraw Pracy Tubylczej (Committee of Experts on Native Labour), którego zadaniem 
było wypracowanie standardów ochrony praw pracowników pochodzenia tubylczego. 
W 1953 roku MOP opublikowała wyniki swoich badań nad warunkami życia i pra-
cy ludności rdzennej z całego świata, co doprowadziło w 1957 roku do uchwalenia 
Konwencji MOP o Ochronie i Integracji Ludności Tubylczej oraz Innej Ludności Ple-
miennej i Półplemiennej w Państwach Niepodległych, nr 107 (ILO Convention Con-
cerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal 
Populations in Independent Countries, No. 107) oraz towarzyszącej jej Rekomendacji 
w sprawie Ludności Tubylczej i Plemiennej, nr 104 (Indigenous and Tribal Populations 
Recommendation, No. 104). Konwencja nr 107 była pierwszym dokumentem o zasię-
gu międzynarodowym poświęconym w całości problematyce społeczności rdzennych 
i została ratyfikowana przez 27 państw, w tym 14 latynoamerykańskich. Jedną z naj-
istotniejszych cech tego dokumentu był jego wiążący charakter, który w dużej mierze 
przyczynił się do sprzeciwu, z jakim Konwencja nr 107 spotkała się w środowisku 
międzynarodowym10 – szczególnie, że w art. 11 uznawano prawo (zarówno indywi-
dualne, jak i kolektywne) ludów tubylczych do ziem, które tradycyjnie zajmowały11. 
To postanowienie miał dodatkowo wzmocnić art. 12, zgodnie z którym ludy te nie 
mogą zostać ze swoich ziem usunięte bez wyrażenia na to uprzedniej zgody, ale para-
doksalnie w ten sposób ułatwiono państwom działanie, zostawiając furtkę w postaci 
uczynienia wyjątku dla sytuacji związanych z bezpieczeństwem narodowym, rozwojem 

10 A. Xanthaki, op.cit., s. 50–51.
11 Ibidem, s. 245.
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ekonomicznym państwa czy kwestiami zdrowotnymi12. Późniejsze dokumenty będą 
niestety konsekwentnie powielać to rozwiązanie.

Jedną z największych wad Konwencji nr 107 było przyznanie prymatu integracji 
ludów tubylczych z resztą społeczeństwa nad ich prawem do zachowania kulturowej 
odrębności. Problemowi temu miało zaradzić dokonanie rewizji tych ustaleń, których 
największym orędownikiem był José Ricardo Martinez Cobo13, opowiadający się za 
położeniem większego nacisku na kwestie etnorozwoju, autonomii i samostanowienia 
ludów tubylczych. W konsekwencji różnych nacisków w 1989 roku uchwalono Kon-
wencję w sprawie Plemion i Ludów Tubylczych w Krajach Niepodległych (Konwencja 
169). Dokument ten jako pierwszy wprowadził pojęcie „ludów” w miejsce „ludności” 
i ustanowił trzy kryteria pozwalające na zidentyfikowanie danej grupy jako tubylczej: 
samoidentyfikację, samostanowienie i samozarządzanie14. W artykule 13 przyznano, 
że więź łącząca ludy tubylcze z należącą do nich ziemią jest „szczególnie istotna”, 
także w zakresie „jej kolektywnych aspektów”. Z kolei w artykule 14 przyznaje się 
explicite ludom tubylczym prawo do terytorium, które tradycyjnie zamieszkują15. Te 
dwa przepisy są o tyle istotne, że prowadzą do następującej interpretacji: prawo ludów 
tubylczych do ziemi istnieje niezależnie od tego, do kogo należy jej akt własności16. 
Co więcej, podkreśla znaczenie własności kolektywnej, tak ważnej z punktu widze-
nia ludów tubylczych, których prawa były często lekceważone przez państwa właśnie 
z powodu uznawania tylko konstrukcji własności indywidualnej. Konwencja nr 169 
wymaga również, aby państwa rozwiązywały wszelkie wątpliwości dotyczące własno-
ści ziemi na drodze sądowej (art. 14), ustanawia prawo ludów tubylczych do wszelkich 
zasobów naturalnych znajdujących się na ich terytorium (art. 15), zakazuje usuwania 
tubylców z zamieszkiwanego przez nich terytorium siłą (art. 16), a także przyznaje im 
prawo do uzyskania odpowiedniej kompensacji za utracone tereny (art. 16). Są to naj-
bardziej precyzyjne przepisy dotyczące ziemi ludów tubylczych, jakie istnieją w prawie 
międzynarodowym. Podobnie jak Konwencja nr 107, tak i ten dokument jest wiążący 
dla państw-stron, ale niestety został w podobny sposób osłabiony – w art. 1 wyraź-
nie stwierdza się, że ludy tubylcze mogą sprawować kontrolę nad swoim własnym 
rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturalnym „do takiego stopnia, do jakiego 
jest to możliwe”, co pozostawia państwom stosunkowo duże pole do interpretowania 
sytuacji, w których przepisy Konwencji nr 169 mogą zostać zlekceważone. Do dziś 
dokument ten został ratyfikowany przez 22 państwa, w tym prawie wszystkie państwa 
latynoamerykańskie17.

12 Ibidem, s. 63.
13 Martinez Cobo był również autorem słynnego raportu na temat sytuacji i praw ludów tubylczych, 

który został opublikowany w 1983 roku.
14 H. Schreiber, op.cit., s. 302.
15 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/

wcms_100897.pdf (dostęp: 5.07.2013). 
16 A. Xanthaki, op.cit., s. 245.
17 Konwencja MOP nr 169 nie została ratyfikowana m.in. przez Urugwaj, Surinam, Gujanę, Panamę, 

a także państwa karaibskie. Stan na listopad 2014 roku.
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Najnowszym wielkim międzynarodowym projektem legislacyjnym w tym zakresie 
jest Deklaracja Praw Ludów Tubylczych (United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples) z 2007 roku. W przeciwieństwie do konwencji MOP, Deklaracja 
uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych nie ma charakteru 
wiążącego, ale i to nie uchroniło jej przed protestami ze strony takich państw, jak Stany 
Zjednoczone czy Kanada, nieprzychylnych wszelkim próbom usankcjonowania praw 
ludności rdzennej18. Deklaracja zawiera przepisy przyznające ludom tubylczym prawo 
do terytorium, które tradycyjnie zajmują, a także do znajdujących się w jego granicach 
zasobów naturalnych (art. 26 par. 1). Jednak zanim państwa wyraziły zgodę na jej 
przyjęcie, wymusiły wprowadzenie kilku zmian, między innymi podkreślenie niena-
ruszalności integralności terytorialnej państwa (art. 46) oraz faktu, że sytuacja ludów 
tubylczych różni się w zależności od regionu lub kraju, w którym mieszkają, a także 
kontekstu historycznego czy kulturowego (Preambuła). W związku z tym Deklaracja 
Praw Ludów Tubylczych nie okazała się dokumentem przełomowym. Można uznać, że 
chociaż ludy tubylcze osiągają wiele zwycięstw moralnych w sferze prawa międzyna-
rodowego, to prawdziwa władza i tak pozostaje w rękach suwerennych państw, które 
mogą ignorować (i zwykle ignorują) międzynarodowe normy19, nawet jeśli wziąć pod 
uwagę typowe mechanizmy ochrony prawa do ziemi i terytorium, jakie zawiera prawo 
do odszkodowania (art. 26 par. 2 i 3 oraz art. 28) i konsultacji (art. 10, 28, 29 i 32).

Problemy wynikające z niedostatków istniejących uregulowań prawa ludów tubyl-
czych do ziemi powodują, że często wiąże się je z innymi, powszechnie uznanymi 
prawami, które ze względu na swój szczególny status określa się jako prawa człowieka. 
Pierwszym z nich jest prawo do samookreślenia. Według niektórych interpretacji prawo 
do ziemi powinno być postrzegane bądź jako część składowa, bądź jako bezpośredni 
skutek realizacji tego prawa. Dla ludów tubylczych szczególnie istotne są ekonomiczne 
aspekty prawa do samookreślenia, do których można zaliczyć niepodzielną zwierzch-
ność nad zamieszkiwanym przez nie terytorium, swobodne kultywowanie tradycji 
oraz korzystanie z zasobów naturalnych. Podstawą do realizacji tych praw mogą być 
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Artykuł 1 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych przyznaje wszystkim narodom prawo do stanowienia, 
w tym nie tylko prawo do swobodnego określenia swojego statusu politycznego, ale 
również rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego20. W artykule 2 stwierdza 
się jeszcze precyzyjniej, że wszystkie narody mogą również swobodnie rozporządzać 
dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi, ale tylko o tyle, o ile od-
bywa się to bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynaro-
dowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz prawa 
międzynarodowego. Podkreśla się w szczególności, że żaden naród nie może  zostać 

18 Przeciwko ostatecznej wersji projektu Deklaracji Praw Ludności Tubylczej głosowały cztery pań-
stwa: Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone. Zob. też przypis 26, s. 79 niniejsze-
go opracowania.

19 W. Kymlicka, Theorizing Indigenous Rights, „University of Toronto Law Journal” 1999, vol. 49, 
s. 293.

20 http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Miedzynarodowy_Pakt_Praw_Obywatelskich_i_Politycznych.pdf 
(dostęp: 10.07.2013).
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pozbawiony środków do egzystencji21. Dokument ten stanowiłby dobrą gwarancję pra-
wa ludów tubylczych do ziemi, ale tylko w sytuacji, w której ludy zostałyby uznane za 
narody. Ponadto Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka nie łączą bezpośrednio tych 
ekonomicznych praw z prawem do samostanowienia jako takim22.

Samostanowienie zwykle jest postrzegane jako prawo stricte polityczne. Nie ma 
natomiast wątpliwości co do tego, że prawo do ziemi jest prawem ekonomicznym 
(a w przypadku ludów tubylczych również kulturowym i społecznym). Stąd częste 
łączenie kwestii ziemi z prawem do rozwoju, wyrażonym po raz pierwszy w Deklaracji 
o Prawie do Rozwoju, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych w 1986 roku. Deklaracja ta już w art. 1 ustanawia prawo do rozwoju, zgodnie 
z którym każdy człowiek powinien mieć możliwość uczestniczenia w gospodarczym, 
społecznym, kulturowym i politycznym rozwoju, a także czerpania z niego korzyści23. 
Uchwalenie tego dokumentu spotkało się z silną opozycją wielu państw i dlatego 
pewien consensus w kwestii uznania prawa do rozwoju za prawo człowieka został 
osiągnięty dopiero w 1993 roku. Niestety zakres prawa do rozwoju nie został wyraźnie 
określony. Chociaż w Preambule rozwój definiuje się jako ekonomiczny, społeczny, 
kulturowy i polityczny proces, którego celem jest stała poprawa warunków życia za-
równo całej ludzkości, jak i poszczególnych osób na podstawie ich aktywnego, wol-
nego i znaczącego udziału w rozwoju i w sprawiedliwym podziale korzyści, które ten 
rozwój przynosi, to w artykule 1 paragrafie 2 dokonuje się zastrzeżenia, że wszelkie 
roszczenia dotyczące zasobów naturalnych są częścią prawa do samostanowienia24. 
Brak w związku z tym zgody co do tego, z którym z tych dwóch praw można by łączyć 
prawo ludów tubylczych do zajmowanej przez nie ziemi. Co gorsza, ludy tubylcze nie 
są jak na razie powszechnie uznane za beneficjenta ani prawa do samostanowienia, ani 
prawa do rozwoju25.

Prawo do ziemi powinno jednak bezpośrednio wynikać z innego, niepodważalnego 
przywileju – prawa własności. Jest ono regulowane nie tylko przez prawo międzyna-
rodowe, między innymi przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, ale również 
przez większość (chociaż nie wszystkie) krajowych porządków prawnych. Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka stwierdza wyraźnie, że każdy ma prawo do własności i nikt 
nie może go zostać arbitralnie pozbawionym. Przepisy mówią, że dotyczy to zarówno 
własności indywidualnej, jak i „w powiązaniu z innymi [osobami – przyp. K.Ch.]”, 
czyli kolektywnej. Deklaracja czyni jednak pewno zastrzeżenie – pozbawienie danej 
osoby prawa własności jest zakazane tylko wówczas, gdy ma charakter arbitralny, co 
w praktyce oznacza, że jeśli zostanie dostatecznie dobrze uargumentowane, nie narusza 
powyższych postanowień26.

Prawo ludów tubylczych do zamieszkiwanej przez nie ziemi można również wy-
interpretować z prawa do mieszkania, wyżywienia, zdrowia i pracy, które gwarantują 

21 Ibidem.
22 A. Xanthaki, op.cit., s. 239.
23 http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm (dostęp: 10.07.2013).
24 Ibidem.
25 A. Xanthaki, op.cit., s. 242.
26 Ibidem, s. 244.
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zarówno Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, jak i Międzynarodowe Pakty Praw 
Człowieka. Kwestia posiadania przez ludy tubylcze ziemi i możliwości swobodnego 
rozporządzania nią w oczywisty sposób zapewnia realizację tych wszystkich praw. 
Można zatem wysnuć wniosek, że aby zapewnić ludom tubylczym prawo do powyż-
szych dóbr, najpierw trzeba uznać ich prawo do zajmowanego terytorium. Podobnie 
jest w przypadku prawa do wody, regulowanego między innymi przez Konwencję 
o Prawach Dziecka i Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji 
wobec Kobiet, czy prawa do wyboru miejsca zamieszkania i zawodu. Także Konwencja 
w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej czy Deklaracja Praw 
Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Języko-
wych mogą zostać uznane za pomocne przy zapewnianiu ludom tubylczym nienaru-
szalności ich prawa do ziemi. Przedstawiciele ludów tubylczych mogą powoływać się 
nawet na Konwencję o Przeciwdziałaniu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa z 1948 roku, 
w której ludobójstwo definiuje się między innymi jako celowe narzucenie danej grupie 
społecznej takich warunków życia, które mają doprowadzić do jej częściowego lub 
całkowitego wyniszczenia. Jeśli weźmie się pod uwagę, że kwestia posiadania ziemi 
przez ludy tubylcze jest często decydująca dla ich przetrwania, zarówno kulturowego, 
jak i fizycznego, a pozbawianie ich prawa do ziemi odbywa się z zamiarem ich wy-
niszczenia, można objąć takie przypadki regulacjami zawartymi w tym akcie prawnym.

Istniejące prawodawstwo międzynarodowe nie zapewnia więc dostatecznych gwa-
rancji ludom tubylczym w zakresie ochrony ich prawa do ziemi. Akty prawne od-
noszące się do tej kwestii albo nie mają charakteru wiążącego, jak Deklaracja Praw 
Ludów Tubylczych, albo zawierają w swoich przepisach postanowienia, które znacząco 
osłabiają roszczenia przedstawicieli ludności rdzennej, a wzmacniają pozycję państw. 
Te braki pozwalają jednak na ustalenie, jakie elementy konstrukcja prawa do ziemi po-
winna posiadać, aby w sposób realny gwarantować tubylcom możliwość sprawowania 
kontroli nad ich terytorium i korzystania z jego zasobów naturalnych. Po pierwsze, 
niezbędne jest zapewnienie ludom tubylczym prawa do konsultacji i partycypacji po-
litycznej, co dałoby im faktyczny wpływ na podejmowane w stosunku do ich ziemi 
decyzje. Prawo do konsultacji i partycypacji politycznej można postrzegać jako ele-
ment składowy prawa do samookreślenia. Powinno być rozumiane w sposób możliwie 
szeroki, nie tylko jako prawo wyborcze – musi to być prawo każdego obywatela do 
pełnego udziału w życiu politycznym państwa. Uniemożliwienie jakiejś grupie etnicz-
nej takiej partycypacji stanowiłoby ponadto naruszenie art. 5 Konwencji w sprawie 
eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej27. Po drugie, ludom tubylczym należy 
przyznać prawo do niezależnego zarządzania należącą do nich ziemią i korzystania ze 
znajdujących się na jej terytorium zasobów naturalnych. Za tym stwierdzeniem kryje 
się potrzeba zapewnienia rdzennym mieszkańcom danego terytorium swobody kulty-
wowania tradycyjnych praktyk, która bywa szczególnie zagrożona. Problem dotyczy 
zasobów naturalnych o strategicznym znaczeniu dla państwa, na przykład ropy nafto-
wej czy gazu ziemnego. Rządy najczęściej usprawiedliwiają eksploatację tych zasobów 
nadrzędnym interesem gospodarczym i potrzebą rozwoju państwa, na co pozwalają 
im niemal wszystkie akty prawa międzynarodowego odnoszące się do kwestii praw 

27 W odniesieniu do ludów tubylczych problem ten podejmuje Konwencja nr 169 w art. 7.
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ludności rdzennej. Wyjątek stanowi Deklaracja Praw Ludów Tubylczych, która niestety 
nie ma wiążącego charakteru. Po trzecie, ludy tubylcze nie mogą być siłą usunięte ze 
swojej ziemi lub przeniesione na inne terytorium bez wyrażenia na to uprzedniej zgody. 
Współcześnie nadal wiele państw dokonuje przymusowych przesiedleń, tłumacząc je 
przyczynami ekonomicznymi, ekologicznymi, związanymi z katastrofami naturalnymi 
czy bezpieczeństwem wewnętrznym. Często w rzeczywistości ulegają jednak żąda-
niom międzynarodowych korporacji, które są zainteresowane wykupieniem koncesji 
na poszukiwania i wydobycie danego surowca na tubylczym terytorium. Po czwarte 
zaś, na państwie powinien spoczywać obowiązek restytucji i kompensacji za odebraną 
ludności rdzennej ziemię. Restytucja odnosi się do przypadków przesiedlenia, kom-
pensacja – wysiedlenia. Obie te formy odszkodowania wzbudzają wiele kontrowersji 
w kontekście ziemi tubylczej, zwłaszcza że często przyczyniają się do konfliktu intere-
sów nie tylko między rządami a ludami tubylczymi, ale również innymi podmiotami28.

Powyższe rozważania na temat stanu regulacji prawa do ziemi w prawie między-
narodowym wskazują wyraźnie, że na poziomie ponadnarodowym nie istnieją takie 
mechanizmy ochrony prawa do ziemi, na które ludy tubylcze mogłyby się powoływać 
w każdej sytuacji jego naruszenia. Nawet najbliższe pełnej regulacji tego zagadnienia 
dokumenty, takie jak Konwencja nr 169, pozostawiają rządom pewne pole manewru. 
W przypadku tych przepisów nie mamy do czynienia z lukami prawnymi, ale z celowym 
działaniem organów stanowiących, które postanowiły pójść z państwami na pewien 
kompromis. Dlatego decydująca jest umiejętność wyinterpretowania prawa ludów tu-
bylczych do zajmowanego przez nie terytorium nie tylko z tych aktów prawnych, które 
mówią o nim wprost, ale również z innych, które co prawda nie wspominają o prawie 
do ziemi, ale są z nim bezpośrednio lub pośrednio związane, przy jednoczesnym dyspo-
nowaniu skuteczniejszymi, bezwzględnie wiążącymi państwa mechanizmami.

Geneza konfliktu ludu Kiczua z przedsiębiorstwem CGC i rządem 
Ekwadoru

Ekwador jest bez wątpienia państwem żywo zainteresowanym wszelkimi regulacjami 
dotyczącymi praw ludów tubylczych. Obecnie jego terytorium zamieszkuje 14 grup, 
składających się łącznie na około milionową populację (7% całego społeczeństwa)29. 
W 1998 roku, pod wpływem nacisków organizacji i ruchów tubylczych, przede 
wszystkim Konfederacji Ekwadorskich Narodów Indiańskich (La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE), w ustawie zasadniczej Ekwadoru 
umieszczono przepis o wielokulturowym i multietnicznym charakterze państwa. Jesz-
cze w tym samym roku Ekwador ratyfikował Konwencję nr 169, uznając tym samym 
szereg przysługujących ludom tubylczym praw, w tym prawo do ziemi30. Ekwadorska 

28 Ibidem, s. 252–267.
29 http://www.cepal.org/prensa/noticias/paginas/0/51940/INDIGENAS_Espanol.pdf, stan na 

22.09.2014 (dostęp: 1.01.2014).
30 K. Wessendorf (comp.), The Indigenous World 2008, International Work Group For Indigenous 

Affairs, Kopenhaga 2008, s. 147.
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ludność tubylcza znajduje się również pod jurysdykcją Organizacji Państw Amery-
kańskich (OPA). Ekwador jako strona Paktu z Bogoty, podpisanego w 1948 roku, jest 
zobowiązany wypełniać zalecenia i podporządkowywać się decyzjom organów i wy-
specjalizowanych agencji OPA, w tym Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka 
i Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka, które działają na podstawie Ame-
rykańskiej Konwencji Praw Człowieka z 1978 roku. Ponieważ sam Pakt z Bogoty nie 
odnosi się w sposób konkretny do sytuacji ludów tubylczych, działalność tych dwóch 
organów nabiera tym większego znaczenia, zwłaszcza że duży udział w uchwaleniu 
Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka mieli przedstawiciele latynoamerykańskich 
ludów tubylczych31. Ponieważ jednak Konwencja nie zawiera żadnych mechanizmów 
ochrony praw ludności rdzennej, zaś Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka nie 
została powołana do zajmowania się w szczególności jej problemami, ludy tubylcze 
zgłaszają naruszenia swoich spraw, opierając się na ich ogólnych postanowieniach32.

Tak jest również w przypadku Ekwadoru. W 1997 roku Komisja opublikowała spe-
cjalny raport dotyczący stanu przestrzegania praw człowieka w tym kraju. Już wówczas 
zwrócono uwagę na problemy związane z eksploatacją bogatych złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego, zlokalizowanych przede wszystkim w regionie Oriente. Obszar ten 
zamieszkuje kilka najbardziej znaczących grup tubylczych, między innymi Shuar, Hua-
orani, Secoya, Siona, Shiwar, Cofan i Kiczua. Problem stanowi zaś przede wszystkim 
sposób wydobywania surowców w Oriente, który jest niezwykle szkodliwy dla środo-
wiska naturalnego. 

Po raz pierwszy uwaga członków Komisji została zwrócona na ten problem w 1990 
roku, kiedy Konfederacja Narodów Indiańskich Ekwadorskiej Amazonii (Confedera-
ción de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE) zło-
żyła w imieniu ludu Huaorani wniosek o zbadanie przypadków naruszeń praw człon-
ków tej społeczności, dokonywanych w związku z eksploatacją zajmowanego przez 
nią terytorium. W złożonej na ręce Komisji petycji Huaorani wskazali na towarzyszące 
ekwadorskiej polityce surowcowej nieprawidłowości, w tym kolonizację wewnętrzną, 
spekulowanie ziemią i wywłaszczanie jej dotychczasowych mieszkańców, wyrąb lasów 
deszczowych, rozprzestrzenianie się wielu chorób i przymusowe przesiedlenia ludności 
tubylczej z jej ziemi33. Komisja dokonała szczegółowej analizy wszystkich zgłoszo-
nych naruszeń pod kątem wiążących dla Ekwadoru aktów prawa międzynarodowego 
i wystosowała do rządu odpowiednie zalecenia, mające zapobiec dalszemu łamaniu 
praw człowieka w stosunku do obywateli tego kraju.

Zaledwie kilka lat później inna grupa musiała się zmierzyć z podobnym problemem. 
Ekwadorska Amazonia podzielona jest na sektory, w ramach których rząd przyznaje 
przedsiębiorstwom koncesje na poszukiwanie i wydobycie surowców, przede wszyst-
kim ropy naftowej. W 1996 roku Ekwador zezwolił na eksploatację sektora nr 23 trzem 

31 P. Thornberry, Indigenous Peoples and Human Rights, Manchester University Press, Manchester 
2002, s. 269–270.

32 Ibidem, s. 273.
33 A. Fabra, Indigenous Peoples, Environmental Degradation, and Human Rights: A Case Study 

[w:] A. Boyle, M. Anderson (comps.), Human Rights Approaches to Environmental Protection, 
Clarendon Press, Oxford 1998, s. 244–263.
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przedsiębiorstwom: Narodowemu Przedsiębiorstwu Naftowemu Ekwadoru (Petroecu-
ador), argentyńskiej Generalnej Kompanii Paliwowej (Compañia General de Combu-
stibles, CGC), która jest filią Chevronu, oraz ekwadorskiemu przedsiębiorstwu nafto-
wemu San Jorge SA34. Sektor nr 23 obejmował swoim zasięgiem między innymi region 
Sarayaku, w granicach którego znajduje się prowincja Pastaza. Jej rdzenni mieszkańcy 
należą do ludu Kiczua, posługującego się językiem z grupy Keczua. Sami siebie okre-
ślają jako Sarayaku i są podzieleni na pięć społeczności, których terytorium łącznie 
obejmuje około 135 tysięcy hektarów. Jego większość stanowią lasy, charakteryzujące 
się niezwykłą bioróżnorodnością. W tubylczej kosmowizji tego ludu środowisko na-
turalne tworzą trzy współgrające z sobą elementy: Sacha (las), Yaku (rzeki) i Allpa 
(ziemia). Sarayaku uważają, że tylko chroniąc te zasoby naturalne i korzystając z nich 
w zrównoważony sposób, można osiągnąć stan Suwak Kawsay („życia w harmonii”) 
i zapewnić przetrwanie Kawsak Sacha („żyjącego lasu”). Sarayaku obecnie utrzymują 
się przede wszystkim z rolnictwa, zbieractwa, łowiectwa, rybołówstwa, a także z eko-
turystyki. W połączeniu z ich wierzeniami decyduje to o ich przywiązaniu do ziemi 
i potrzebie ochrony środowiska naturalnego35.

W 1979 roku rząd Ekwadoru oficjalnie uznał istnienie Autonomicznego Terytorium 
Ludu Tubylczego Kiczua z Sarayaku (Tayjasaruta), którego organem reprezentatyw-
nym jest Rada Rządu Tayjasaruta (Tayjasaruta Kuraka Akupuna), a organem ustawo-
dawczym – Zgromadzenie Ludu Kiczua z Sarawaku (Sarayakau Runa Tantanakui)36. 
W 1992 roku z kolei potwierdzono prawo ludu z Sarayaku do zamieszkiwanej przez 
niego ziemi poprzez przyznanie 28 wspólnotom tubylczym z tego regionu zwierzchno-
ści nad terenem znajdującym się nad brzegiem rzeki Bobonaza. Pomimo to przyznanie 
koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na terytorium Sarayaku odbyło 
się nie tylko bez ich zgody, ale nawet bez żadnych konsultacji z przedstawicielami tego 
ludu. Już w 2002 roku CGC podjęła decyzję o rozpoczęciu eksploracji sejsmicznej37 
sektora nr 23, który obejmował około 65% terytorium zajmowanego przez Saraya-
ku38. Wkrótce rozpoczęto rozmieszczanie niemal 1,5 tony materiałów wybuchowych. 
Spodziewając się, że rdzenni mieszkańcy Sarayaku stawią opór działalności CGC na 
swoim terytorium, rząd Ekwadoru postanowił zabezpieczyć interesy argentyńskiego 
koncernu i wysłał do Sarayaku oddziały wojskowe, mające chronić przebieg poszuki-
wań, a potem wydobycia surowca. Do 2003 roku prowadzone przez CGC prace objęły 
29% terytorium tubylczego, niszcząc ekwadorskie lasy deszczowe. Działania te sta-

34 CGC posiadała ponad połowę udziałów w koncesji obejmującej sektor nr 23 i była obecna przy 
eksploracji tego terytorium od 1996 roku. Pozostali partnerzy zmieniali się i w związku z tym byli 
zaangażowani w spór z ludem Sarayaku w znacznie mniejszym zakresie.

35 http://sarayaku.org/?page_id=700 (dostęp: 12.07.2013).
36 http://sarayaku.org/?page_id=732 (dostęp: 12.07.2013).
37 Jednym ze sposobów poszukiwania złóż ropy są sejsmiczne badania powierzchni ziemi. Polegają 

one na odbijaniu fal dźwiękowych od podziemnych struktur skalnych, w celu odkrycia potencjal-
nych formacji ropo- i gazonośnych. Jedna z metod zakłada stosowanie materiałów wybuchowych. 
Drobne ładunki umieszcza się w otworach o głębokości od 10 do 30 metrów, które są wiercone za 
pomocą urządzeń wiertniczych, zamontowanych na poruszających się jedna za drugą ciężarów-
kach. Działania te są bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

38 http://www.asil.org/insights121128.cfm (dostęp: 12.07.2013).
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nowiły również znaczącą ingerencję w życie miejscowej ludności, uniemożliwiając 
jej kultywowanie swojej tradycji, zwłaszcza że materiały wybuchowe rozmieszczano 
w miejscach najbardziej uczęszczanych przez Sarayaku, na przykład na ich terenach 
łowieckich. To wszystko stanowiło dodatkowe zagrożenie dla ich życia, zdrowia i prze-
trwania.

Skierowanie sprawy do Międzyamerykańskiego Trybunału Praw 
Człowieka

W drugiej połowie 2002 roku Sarayaku ogłosili stan wyjątkowy, który trwał siedem 
miesięcy, aż do 2003 roku. Wszyscy mieszkańcy regionu zostali zmobilizowani do 
obrony swojej ziemi – w sercu amazońskiej puszczy, w pobliżu miejsc zajętych przez 
ekwadorskie wojsko, zaczęły powstawać tak zwane obozy pokoju i życia (Campos de 
Paz y Vida), dowód na to, że protest Sarayaku miał od początku charakter pokojowy39.

19 grudnia 2003 roku Stowarzyszenie Ludu Kiczua z Sarayaku, Centrum Praw 
Ekonomicznych i Społecznych (Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES) 
oraz Centrum na rzecz Sprawiedliwości i Prawa Międzynarodowego (Center for Ju-
stice and International Law, CEJIL) złożyły na ręce Międzyamerykańskiej Komisji 
Praw Człowieka petycję w sprawie licznych naruszeń praw człowieka, dokonywanych 
przez wspierający działalność CGC rząd Ekwadoru. 13 października 2004 roku Komi-
sja przyznała wnioskodawcom rację i zobowiązała się do poczynienia odpowiednich 
kroków w przedstawionej przez Sarayaku sprawie. W raporcie stwierdzono, że państwo 
dopuściło się szeregu naruszeń w stosunku do przepisów Amerykańskiej Konwencji 
Praw Człowieka, między innymi dotyczących prawa do własności (art. 21) w związku 
z prawem wolności myśli (art. 13), prawem do partycypacji politycznej (art. 23) i obo-
wiązkiem przestrzegania prawa przez organy władzy państwowej (art. 1); prawa do ży-
cia (art. 4), wolności poruszania i wyboru miejsca zamieszkania (art. 22), prawa do 
procesu (art. 8) i ochrony prawnej (art. 25); a także prawa do ludzkiego traktowania 
(art. 5), które zostało naruszone w przypadku poszczególnych osób. Komisja uznała 
również, że Ekwador nie wywiązał się ze zobowiązań nakładanych na niego w art. 2: 
„jeśli korzystanie z któregokolwiek z praw lub wolności, o których mowa w art. 1, 
nie jest jeszcze zapewnione ustawowymi lub innymi postanowieniami, dane państwo 
podejmuje się przyjąć takie środki ustawodawcze, które są konieczne dla realizacji tych 
praw i wolności”40.

W tym samym raporcie Komisja wystosowała szereg rekomendacji dla rządu. 
Ekwador miał w związku z tym zapewnić: 

1. ochronę prawa do własności ludu Kiczua z Sarayaku, szczególnie w odniesieniu 
do tradycyjnie zajmowanych przez niego ziem; 

2. swobodne prowadzenie dotychczasowego trybu życia przez członków tego ludu, 
do czego niezbędne było usunięcie z terytorium Sarayaku rozmieszczonych tam 
przez CGC materiałów wybuchowych; znaczący i efektywny udział Sarayaku 

39 http://www.pachamama.org/sarayaku/history (dostęp: 15.07.2013).
40 http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_ing.pdf (dostęp: 15.07.2013).
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w procesach decyzyjnych dotyczących rozwoju i innych problemów mających 
duże znaczenie dla przetrwania tego ludu; 

3. przyjęcie, przy udziale Sarayaku, odpowiednich przepisów ustanawiających 
obowiązek uprzednich i wolnych konsultacji, przeprowadzonych w dobrej wie-
rze i zgodnie z obowiązującymi standardami prawa międzynarodowego, a także 
przy udostępnieniu obu stronom pełni dostępnych informacji. 

Zdecydowano również o konieczności przyznania odszkodowania (zarówno po-
szczególnym osobom, jak i całej społeczności Sarayaku) za szkody wyrządzone w wy-
niku braku poszanowania podstawowych praw, a także polecono przyjąć odpowiednie 
środki w celu zapobieżenia podobnym wydarzeniom w przyszłości i realizacji praw 
gwarantowanych wnioskodawcom przez Amerykańską Konwencję Praw Człowieka41.

Ekwador nie podporządkował się jednak tym zaleceniom. Rząd, w nadziei na wy-
warcie presji na rdzennych mieszkańców, rozkazał wojsku zablokować rzekę Bobo-
naza, która przepływa przez terytorium Sarayaku. CGC dopiero w 2007 roku zaczęła 
usuwać rozmieszczone przez siebie wcześniej materiały wybuchowe, a i tak w ciągu 
dwóch lat z terytorium Sarayaku zniknęło ich niewiele ponad 10%. Niedługo potem, 
w maju 2009 roku, ministerstwo odpowiedzialne za przemysł wydobywczy i naftowy 
w Ekwadorze zezwoliło – po raz kolejny z pominięciem nałożonego na nie przez Ko-
misję obowiązku konsultacji – na dalsze prace eksploracyjne i wydobywcze na terenie 
sektorów 23 i 24. Co prawda CGC nie wzięła już udziału w nowym przedsięwzię-
ciu, ale mimo to decyzja rządu pokazała nie tylko, w jak trudnej sytuacji znajdują się 
Sarayaku, ale również lekceważenie, z jakim państwa są skłonne traktować wszelkie 
postanowienia organów ponadnarodowych.

Z tych względów Komisja zdecydowała się przekazać sprawę Sarayaku dalej i dla-
tego w kwietniu 2010 roku, na mocy art. 51 i 61 Amerykańskiej Konwencji Praw 
Człowieka, przedłożyła ją Międzyamerykańskiemu Trybunałowi Praw Człowieka. 
Komisja poprosiła Trybunał, którego wyroki mają charakter ostateczny, o stwierdze-
nie, czy państwo dopuściło się naruszeń Konwencji w następujących kwestiach: prawa 
do własności prywatnej (art. 21 w związku z art. 13, 23 i 1 par. 1); prawa do życia, 
sądowych gwarancji i ochrony sądowej (art. 4, 8 i 25 w związku z art. 1 par. 1) oraz 
prawa do wolności poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w stosunku do ludu 
Kiczua z Sarayaku (art. 22 w związku z art. 1 par. 1); prawa do nietykalności osobi-
stej w stosunku do 20 członków tej społeczności (art. 5 w związku z art. 1 par. 1), 
a także obowiązku przyjęcia przepisów, o których mówi art. 2 Konwencji42. Jeszcze 
we wrześniu tego samego roku Mario Melo Cevallos i przedstawiciele CEJIL, którzy 
występowali w roli reprezentantów Sarayaku, przedstawili sądowi wniosek, w którym 
z jednej strony popierali twierdzenia Komisji, a z drugiej – prosili o rozszerzenie zakre-
su śledztwa. Ich zdaniem Ekwador dopuścił się również naruszenia: prawa do kultury 
(art. 26 w związku z art. 1 par. 1) oraz prawa do nietykalności osobistej i prawa do 
wolności osobistej (art. 5 i 7 w związku z art. 1 par. 1), a także art. 6 Międzyamerykań-
skiej konwencji o zapobieganiu i karaniu tortur wobec czterech liderów ludu Sarayaku, 

41 Ibidem.
42 Ibidem.
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którzy 25 stycznia 2003 roku zostali bezprawnie zatrzymani przez ekwadorską armię43. 
Jednocześnie Melo i przedstawiciele CEJIL zwrócili się do Trybunału z prośbą o zasą-
dzenie odszkodowań i reparacji, które ich zdaniem rząd powinien wypłacić wszystkim 
pokrzywdzonym jego działaniami mieszkańcom Sarayaku44. 

W lipcu 2011 roku delegacja składająca się z około 20 przedstawicieli tego ludu 
(w tym nie tylko z jego przywódców, ale również starszych, kobiet i dzieci) udała się 
do stolicy Kostaryki i siedziby Trybunału, San José, w celu złożenia zeznań. Przesłu-
chanie to miało ogromne znaczenie dla Sarayaku, dla których stanowiło do tej pory 
jedyną okazję do opowiedzenia swojej historii. Ponadto dla latynoamerykańskich lu-
dów tubylczych, dla których kultura oralna zawsze była ważniejsza niż kultura pisana, 
sam fakt uznania ich opowieści za dowód równoważny z oficjalną dokumentacją był 
niezwykle istotny. Niecały rok później, w kwietniu 2012 roku, przedstawiciele Trybu-
nału postanowili po raz pierwszy w historii tej instytucji odbyć wizytę na terytorium 
tubylczym, aby móc na własne oczy zobaczyć rozmiar szkód, jakie wyrządzono Sa-
rayaku. W czasie tej wizyty sekretarz kancelarii prawnej prezydenta Ekwadoru, Alexis 
 Meira, zaproponował mieszkańcom Sarayaku ugodę, na mocy której rząd wypłaciłby 
im stosowne odszkodowanie, ale członkowie tej społeczności odmówili, chcąc naj-
pierw usłyszeć wyrok Trybunału, zanim zdecydują się na jakiekolwiek ustępstwa45.

Tak długo oczekiwana przez nich decyzja zapadła 25 lipca 2012 roku. Międzyame-
rykański Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Ekwador dopuścił się zarzucanych 
mu naruszeń w stosunku do mieszkańców Sarayaku, w tym nieprzeprowadzenia wol-
nych, uprzednich i opartych na pełni dostępnych informacji konsultacji, który to obo-
wiązek nakładają na Ekwador podpisane przezeń umowy międzynarodowe. Ponadto 
Trybunał orzekł, że Ekwador jest odpowiedzialny za pogwałcenie praw społeczności 
Sarayaku w zakresie prawa do ziemi oraz do tożsamości kulturowej, niezapewnienia 
odpowiedniej ochrony prawnej rdzennym mieszkańcom tego regionu oraz za narażenie 
ich zdrowia i życia na niebezpieczeństwo. W wyroku tym Trybunał rozwinął również 
ideę konsultacji, wyraźnie określając standardy, jakie powinny one spełniać. Podkreślo-
no więc, że konsultacje muszą być przeprowadzone przede wszystkim w dobrej wierze, 
zgodnie z procedurami akceptowalnymi w obu kulturach, a ich celem powinno być 
faktycznie osiągnięcie porozumienia. Konsultacje muszą również być uprzednie, a obie 
strony odpowiednio poinformowane na temat wszystkich towarzyszących sprawie oko-
liczności. Na podstawie wyroku Trybunału z 2012 roku konsultacje z ludami tubyl-
czymi uznano za obowiązek, który w całości spoczywa na państwie i nie może zostać 
przeniesiony na żaden inny podmiot. Państwo powinno też w taki sposób przygotować 
swój aparat administracyjny, aby cały proces przebiegał sprawnie i był efektywny.

Należy jednak podkreślić, że w wyroku mówi się tylko o obowiązku konsultacji – 
nie wspomina się natomiast o konieczności wyrażenia przez tubylczą stronę negocjacji 
zgody na dany projekt. Skoro Trybunał uznał, że podjęte przez rząd Ekwadoru działa-
nia nie tylko naruszyły prawo Sarayaku do własności, ale również naraziły życie całej 
ich społeczności na niebezpieczeństwo poprzez zezwolenie CGC na rozmieszczenie 

43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 http://www.pachamama.org/sarayaku/history (dostęp: 15.07.2013).
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na terytorium tubylczym materiałów wybuchowych, to należałoby rozważyć, czy w tej 
sytuacji wymóg konsultacji nie jest niewystarczający. W grę wchodzi bowiem ludz-
kie życie i zdrowie, czyli wartości, które nie powinny podlegać negocjacjom. W in-
nej, wcześniej rozpatrywanej sprawie, znanej jako Saramaka vs. Surinam, Trybunał 
zdecydował wprost, że dla przedsięwzięć na dużą skalę, które mają znaczący wpływ 
na terytoria tradycyjnie zamieszkiwane przez ludność tubylczą, wymaga się wolnej, 
uprzedniej i opartej na pełni dostępnych informacji zgody strony tubylczej. Trybunał 
rozróżnił pojęcia „konsultacji” i „zgody”, tak aby nie było wątpliwości, że traktuje 
je synonimicznie46. W tym kontekście odniesienie się Trybunału w sprawie Sarayaku 
jedynie do obowiązku konsultacji ma daleko idące konsekwencje.

W swoim rozstrzygnięciu dotyczącym sprawy Sarayaku Trybunał postanowił, że 
Ekwador musi również oczyścić terytorium tubylcze z materiałów wybuchowych, któ-
re – w wyniku udzielonej przez rząd zgody – zostały tam rozmieszone przez przed-
siębiorstwa naftowe. Przed wydaniem kolejnej koncesji na poszukiwanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz ich późniejszą eksploatację powinny zostać przeprowa-
dzone spełniające wskazane wyżej standardy konsultacje z rdzennymi mieszkańcami 
danego obszaru, które dotyczyłyby wpływu planowanych działań na stan środowiska 
naturalnego. Obowiązkiem państwa jest również zadbanie o to, aby pracownicy sektora 
publicznego byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie praw ludów tubylczych oraz 
specyfiki współpracy z nimi. Ekwador miał także publicznie przyznać się do zarzuca-
nych mu naruszeń, uznać swoją winę i wypłacić odszkodowanie za szkody materialne 
(w wysokości 90 000 dolarów amerykańskich) i, co ważniejsze, niematerialne (w wy-
sokości 1 250 000 dolarów amerykańskich)47.

W oficjalnym oświadczeniu Ekwador rzeczywiście uznał swoją winę. Wkrótce po 
ogłoszeniu wyroku Trybunału Alexis Meira potwierdził gotowość rządu do podpo-
rządkowania się wyrokowi, jednak nie określił, kiedy dokładnie to nastąpi48. Niestety 
do tej pory nie udało się (czy też nie było ku temu dostatecznej woli) zrealizować 
zaleceń dotyczących odpowiednich konsultacji państwa ze społecznościami rdzennymi. 
Ekwador nie usunął z terytorium Sarayaku rozmieszczonych tam przez CGC i inne 
przedsiębiorstwa naftowe materiałów wybuchowych. Co najważniejsze jednak, w grud-
niu 2012 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu wyroku Trybunału, rząd 
otworzył kolejny, 11. przetarg na koncesje na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 
w południowo-wschodniej części Ekwadoru. Co prawda 19 lipca 2012 roku opubliko-
wano dekret wykonawczy nr 1247, w którym zapowiadano wprowadzenie przepisów 
zapewniających ludności rdzennej prawo do konsultacji, jednak nie było to rozwiąza-
nie zadowalające. Przedstawiciele organizacji tubylczych w Ekwadorze stwierdzili, że 
dekret ten był tylko próbą zredukowania obowiązku przeprowadzenia konsultacji do 
zwykłej formalności, albo procesu poinformowania zainteresowanych o planowanych 
na ich ziemi działaniach, co w praktyce stanowi pogwałcenie Amerykańskiej Konwen-
cji Praw Człowieka49.

46 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf (dostęp: 15.07.2013).
47 http://www.escr-net.org/node/364959 (dostęp: 15.07.2013).
48 Ibidem.
49 Ibidem.
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Początkowo oferty w 11. przetargu na 13 sektorów, zlokalizowanych w prowincjach 
Pastaza i Morona, można było składać do 30 maja 2013 roku, jednak ostatecznie okres 
ten wydłużono do 28 listopada. O przetargu poinformowano przedsiębiorstwa z całego 
świata, mając nadzieję na uzyskanie jak najatrakcyjniejszej oferty. Tej licytacji towa-
rzyszyło jednak jeszcze więcej kontrowersji niż poprzednim. Tym razem stanowisko 
międzynarodowego organu sprawiedliwości było bowiem jednoznaczne – racja stała 
po stronie ludu tubylczego, nie państwa. Dla Ekwadoru przetarg ten był więc pod 
wieloma względami swoistą formą sprawdzenia tego, czy wyrok Trybunału rzeczywi-
ście wystarczy, aby powstrzymać rozwój przemysłu wydobywczego w tym regionie. 
Dla Sarayaku jednak była to sprawa życia i śmierci, mająca decydujące znaczenie dla 
przetrwania ich ludu. Dlatego 16 lipca 2013 roku na ulice miasta Puyo w stanie Pastaza 
wyległy tysiące przedstawicieli Sarayaku oraz wspierających ich członków CONAIE 
i CONFENIAE. Przywódcy ekwadorskiego ruchu tubylczego zapowiadali, że nie spo-
czną, dopóki ich ziemia nie będzie w pełni bezpieczna50.

Między 2012 a 2013 rokiem rząd Ekwadoru wypłacił również ustanowione przez 
Trybunał odszkodowania51, ale w lipcu 2014 roku CEJIL ogłosił, że Ekwador nie czyni 
żadnych starań w celu zrealizowania pozostałych zaleceń Trybunału. Instytucje rządo-
we powiadomiły co prawda o tym, że rozważają przyznanie koncesji na eksploatację 
sektora nr 79 przez przedsiębiorstwo Andes Petroleum Ecuador sp. z o.o., jednak na 
tym poprzestały. Z Sarayaku, zamieszkującymi 6 790 hektarów terytorium znajdują-
cego się w granicach tego sektora, konsultacji nie przeprowadzano, chociaż planowa-
na inwestycja mogłaby w dużym stopniu wpłynąć na warunki ich życia. Nadal brak 
również krajowych przepisów gwarantujących ludom tubylczym prawo do konsultacji, 
zwłaszcza że wspomniany dekret nr 1247 nie spełnia wszystkich ustanowionych przez 
Trybunał wymogów52. Jak zauważył Mario Melo, konieczne jest zagwarantowanie pra-
wa do konsultacji w dokumencie o randze wyższej niż akt wykonawczy53.

Zaangażowanie Sarayaku w walkę o prawa ludów tubylczych nie słabnie. Patricia 
Gualinga, jedna z najważniejszych postaci dla ekwadorskiego ruchu tubylczego, we 
wrześniu 2014 roku wzięła udział w marszu klimatycznym (People’s Climate March), 
w trakcie którego promowała hasło: „Musimy pozostawić ropę w ziemi!”54. 1 paździer-
nika 2014 roku rząd Ekwadoru oficjalnie przeprosił Sarayaku. Prawdopodobnie po raz 
pierwszy w historii Ameryki Łacińskiej przedstawiciele rządu osobiście udali się do 
miejsca zamieszkania społeczności tubylczej, aby wyrazić żal z powodu naruszeń praw 
człowieka, do których doszło55. „To wielki krok naprzód w walce ludów tubylczych 

50 http://online.wsj.com/article/BT-CO-20130716-711777.html (dostęp: 15.07.2013).
51 http://www.justicia.gob.ec/ecuador-cumple-con-sentencia-dispuesta-por-corte-idh-en-caso-saraya-

ku/ (dostęp: 1.01.2014).
52 http://cejil.org/en/node/5877 (dostęp: 1.01.2014).
53 Za: ibidem.
54 http://www.huffingtonpost.com/patricia-gualinga/why-i-march-we-need-to-le_b_5851628.html 

(dostęp: 1.11.2014).
55 http://amazonwatch.org/news/2014/1001-ecuadorian-government-apologizes-to-sarayaku-indige-

nous-people (dostęp: 1.11.2014).

PRAWO DO ZIEMI PRAWEM CZŁOWIEKA? KONTROWERSJE WOKÓŁ WALKI LUDU...



KATARZYNA CHOLEWIŃSKA234

o poszanowanie ich praw i ziem ich przodków” – podsumował Felix Santi, przywódca 
Sarayaku. „Ten dzień zapisze się w historii i pamięci ludu Kiczua”56. 

Chociaż wydarzenie to nie jest bez znaczenia, należy pamiętać, że gest rządu Ekwa-
doru nie oznacza końca konfliktów o ziemię w tym państwie. Nałożenie na rząd obo-
wiązku przeprowadzania uprzednich konsultacji z ludnością tubylczą w sprawie ewen-
tualnych inwestycji na ich terytorium nie jest bowiem równoznaczne z koniecznością 
uznania wyniku tych konsultacji. Oznacza to, że nawet przy wyraźnym sprzeciwie 
danej społeczności nadal może zostać podjęta decyzja o realizacji problematycznego 
projektu.

Podsumowanie: Czy prawo ludu tubylczego do ziemi jest jednym
z praw człowieka?

Wyrok Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Sarayaku
vs. Ekwador jest prawdopodobnie jedną z najważniejszych decyzji dotyczących ludów 
tubylczych w ciągu ostatnich lat. Sam proces legislacyjny trwał niemal dekadę, jed-
nak Sarayaku doskonale rozumieli, że na problem, przed którym stanęli, złożyło się 
zbyt wiele elementów i że jest weń zaangażowanych zbyt wielu wpływowych aktorów, 
aby udało się go rozwiązać na poziomie lokalnym oraz tylko i wyłącznie o własnych 
siłach. Podjęcie działań prawnych za pośrednictwem instytucji międzynarodowych, 
których decyzje Ekwador winien respektować z tytułu podpisania licznych konwencji 
i umów, było zatem jedynym sposobem na uchronienie ziemi Sarayaku przed eksploa-
tacją ze strony państwa i korporacji. Strategia Sarayaku była pod wieloma względami 
diametralnie różna od tej przyjętej w latach 90. przez Zapatystów, którzy jako jedni 
z pierwszych bojowników o prawa ludności tubylczych uzyskali międzynarodowy roz-
głos. Podobnie jak mieszkańcy stanu Chiapas, tak i Sarayaku postanowili wykorzystać 
nowe media do nagłośnienia swojej sprawy – przebieg ich zmagań można było śledzić 
między innymi w wielu miejscach w Internecie. Jednak podczas gdy Zapatyści wybrali 
retorykę odwołującą się do walki partyzanckiej, postulując chęć obalenia rządu i całko-
witej zmiany istniejącego systemu polityczno-ekonomicznego, Sarayaku nie wystąpili 
przeciwko władzom Ekwadoru, a jedynie zakwestionowali podejmowane przez nie 
działania. Oparłszy się na Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji 
MOP nr 169, Sarayaku wykazali, że państwo rzeczywiście łamie ich prawa, ale żadna 
ze stron nie musi się uciekać do przemocy. Jednym z wniosków wyciągniętych z ana-
lizy przypadku Sarayaku może być to, że współcześnie międzynarodowe mechanizmy 
ochrony praw człowieka dostarczają odpowiednich instrumentów dla rozwiązania tego 
typu konfliktów – trzeba tylko chcieć i umieć po nie sięgnąć.

Ten drugi element w przypadku ruchów tubylczych wydawał się do tej pory naj-
bardziej kłopotliwy, jednak Sarayaku udowodnili, że nie stanowi przeszkody nie do 
pokonania. Aby opowiedzieć światu swoją historię, przedstawiciele tego ludu przebyli 
długą drogę z rodzinnej Pastazy najpierw do Waszyngtonu, w którym swoją siedzi-

56 http://online.wsj.com/articles/ecuador-minister-to-apologize-publicly-to-indigenous-people-over-
-oil-project-1412110097 (dostęp: 1.11.2014).
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bę ma Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka, a później do San José, gdzie 
spotkali się z członkami Trybunału. Musieli również zapoznać się z całkowicie im 
obcymi procedurami i nierzadko dostosować do międzynarodowych standardów legis-
lacyjnych. Pomimo tych trudności odnieśli jednak niezwykły w skali światowej sukces, 
a ich przypadek może się stać precedensem w innych, podobnych sprawach.

Z prawnego punktu widzenia w omawianym wyroku na pierwsze miejsce wysuwa 
się problem konsultacji państwa z zamieszkującym dane terytorium ludem oraz warun-
ków, jakie konsultacje te powinny spełnić, aby można je było uznać za przeprowadzone 
prawidłowo. Ich jasne określenie przez instytucję, której decyzje mają dla wielu państw 
charakter wiążący, stanowi natomiast znaczący przełom w walce ludów tubylczych 
o respektowanie ich praw. Ponadto Trybunał wyraźnie uznał społeczność Sarayaku za 
podmiot, któremu przysługują pewne kolektywne prawa. Ale na sprawę Sarayaku 
można także spojrzeć w szerszym, mniej technicznym kontekście. Wymienione wyżej 
postanowienia Trybunału dają bowiem dalsze solidne podstawy do uznania w prawie 
międzynarodowym konstrukcji prawa ludów tubylczych do ziemi. Warto przypomnieć, 
że wśród czterech elementów, które powinny konstytuować prawo do ziemi, prawo do 
wolnych, uprzednich i opartych na w pełni dostępnych informacjach konsultacji jest 
wymieniane na pierwszym miejscu. Prawo do konsultacji postrzega się również jako 
część składową podstawowego dla ludów tubylczych prawa do samostanowienia. Na-
kaz zapłaty odszkodowań zarówno dla całej społeczności, jak i dla jej poszczególnych 
członków przypomina o obowiązku ewentualnej restytucji i kompensacji za odebrane 
ludom tubylczym terytoria, który to obowiązek powinien spoczywać na każdym pań-
stwie, w granicach którego ludy te mieszkają.

Chociaż w prawie międzynarodowym nadal brakuje rozwiązań bezwzględnie gwa-
rantujących ludom tubylczym prawo do ziemi, należy zauważyć, że coraz częściej staje 
się ono przedmiotem zainteresowania instytucji i organów powołanych do ochrony 
praw człowieka w ogóle. Przypadek Sarayaku pokazuje również, że brak odnoszących 
się stricte do prawa do ziemi przepisów nie przekreśla możliwości walki o nie. Mię-
dzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, chcąc de facto ochronić to prawo, sięgnął 
de iure po szereg innych przepisów, którymi posłużył się w celu skonstruowania swo-
istego parasola ochronnego. Chociaż w wyroku ani razu nie wspomina się o prawie 
do ziemi, Trybunał pośrednio nakazuje jego respektowanie. Ustanowiony w sprawie 
Sarayaku vs. Ekwador precedens, wraz z przytoczonym powyżej wyrokiem Saramaka 
vs. Surinam, może zmienić sposób, w jaki państwa i międzynarodowe korporacje ukła-
dają swoją współpracę z ludami tubylczymi.

Równocześnie jawne lekceważenie, z jakim Ekwador traktuje nałożone na niego 
obowiązki, każe zachować dużą ostrożność w wyciąganiu nadmiernie optymistycz-
nych wniosków. Nawet jeśli międzynarodowe instytucje i ich organy są gotowe działać 
na rzecz ludów tubylczych, to państwa – dla których problem ziemi ma znaczenie 
strategiczne – niewątpliwie będą stawiać zaciekły opór. Zmiany wymagają nie tylko 
faworyzujące interes państwa konwencje, ale również przesiąknięta realistyczną wizją 
świata kultura polityczna władz. Dopóki państwa postrzegają same siebie jako jedyne-
go i najwyższego wyraziciela woli swoich obywateli, będą przedkładać „rację stanu” 
nad rację mieszkających na ich terytorium społeczności.
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Zasadniczym pytaniem dla tak postawionego problemu jest to, czy prawo do ziemi 
należy do szerszej kategorii praw człowieka. Jeśli odpowiedź na to pytanie będzie 
twierdząca, państwa, szczególnie te mieniące się demokratycznymi, staną przed po-
ważnym dylematem: Czy warto za cenę potępienia ze strony międzynarodowej opinii 
publicznej kontynuować politykę pojmowanego w kategoriach modernizacji rozwoju? 
Czy należy jednak pogodzić się z faktem, że w przypadku niektórych obszarów i spo-
łeczności politykę tę będzie trzeba zarzucić? Umiejscowienie problemu prawa ludów 
tubylczych do ziemi w dokumentach prawa międzynarodowego oraz podjęcie tej kwe-
stii przez instytucje zajmujące się ochroną praw człowieka pozwala dojść do wniosku, 
że w przyszłości koncepcja uznawania prawa do ziemi za prawo człowieka będzie 
nadal rozwijana, a w końcu może doczeka się nie tylko bezpośrednich, ale i wiążących 
dla państw regulacji.
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